Zestaw: pojemnik na papier. podajnik ręczników i
dozownik mydła w płynie Faneco HIT stal matowa
kod produktu: S1P6J2-SJB
kategoria: Kategorie produktów > Zestawy

Producent: Faneco
Cena netto: 334,40 zł
Cena brutto: 411,31 zł

Zestaw akcesoriów ze stali szczotkowanej do
ogólnodostępnych łazienek i publicznych sanitariatów
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Wszystkie znajdujące się w komplecie elementy wyposażenia toalet Faneco HIT montowane są
za pomocą dołączanych do nich wkrętów z kołkami.

Zawierający wszystkie podstawowe elementy wyposażenia publicznej toalety, ten komplet
uniwersalnych akcesoriów łazienkowych wykonanych ze stali szczotkowanej pozwala w łatwy
sposób oraz niskim kosztem całkowicie urządzić każdy sanitariat. Wytrzymałe i cechujące się
uniwersalnym designem naścienne pojemniki na papier do rąk oraz na papier toaletowy, wraz z
pojemnym dozownikiem na mydło dolewane, wyposażono w ułatwiające kontrolowanie poziomu
znajdujących się w nich materiałów eksploatacyjnych okienka. Dzięki stylistyce swoich pokryw
nie tylko zatem doskonale dopasowują się do wystroju większości łazienek, ale też sprawiają
bardzo mało kłopotu podczas codziennego czyszczenia oraz doglądania i uzupełniania papieru
toaletowego, ręczników do rąk czy też mydła w płynie. Ich odporność na uszkodzenia i zamykane
na kluczyk metalowe pokrywy sprawiają, że doskonale nadają się do szpitalnych, biurowych i
publicznych toalet o dużym natężeniu ruchu.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów wchodzących w skład zestawu
można znaleźć klikając w następujące linki: dozownik mydła w płynie, podajnik papierowych
ręczników do rąk, pojemnik na papier toaletowy.
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